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Sizin Miksiniz - Sizin Tarzınız
Her an Pro Tools’da, Cubase’de veya aynı anda birkaçında ola-

bileceğim bir dünyada çalıştığımdan, yaptıklarımı sadece 

System 5’imde yapabiliyorum. Tam anlamıyla iş akışımı şaşırtıcı 

şekilde hızlandırmış durumda.

music scoring mixer (Inception, The Dark Knight, 

Pirates of the Caribbean üçlemesi)

 

Alan Meyerson

Park Road Post Prodüksiyon, 

Miramar, NZ

 Westwind, Medya, 

Burbank, CA

 Derek Vanderhorst, 

ses efektleri editörü 

(The Ides of March, 

X-MEN Origins: 

Wolverine, 300)

 

 

Müzik - Post - Yayın

Parçaların analog veya dijital çok-izli teyplere kaydedildiği ve sonunda büyük konsollar ve çevre efekt kutuları ile ağır miksleme yapıldığı zamanlardan beri miksleme 

büyük değişimler yaşadı. Bugün, güçlü Pro Tools®, dijital işleme ve plug-in otomasyon evrimi sayesinde; miksleme artık ilk parçaları kaydettiğiniz anda başlamakta 

ve proje stüdyolar ile masaüstü sistemleri arasında hareket ettikçe başından sonuna gelişmektedir. Bu ilerlemeler geleneksel miksleme sürecinin getirdiği zaman 

kısıtlamaları veya tavizler olmaksızın daha çok yaratıcılık ve fikir keşfetme zamanı sağlamaktadır.

Avid® ve Euphonix® bu evrimde çığır açmışlardı - Avid, yüksek entegrasyonlu Pro Tools kontrol yüzeyleriyle “kutu içinde mikslemede” öncüydü ve Euphonix büyük 

formatlı önde gelen konsol üreticisi olarak konsolları üzerinden çoklu DAW’ları kontrol etmek için EUCONTM’yi geliştirmişti. Avid’in son dönemde Euphonix’i 

almasıyla ve ortaya çıkan ürün geliştirmeleriyle, Avid; modern miksleme iş akışlarına hitap eden güçlü DAW kontrolüyle geleneksel mikslemeyi entegre eden 

miksleme çözümleri sunmada mutlak lider olarak ortaya çıktı.

Film, televizyon, haber, spor şovları veya canlı yayın etkinlikleri için müzik veya ses karıştırıyorsanız, her bütçe ve uygulama için özelleştirilebilir yüzeylere sahip geniş 
ürün yelpazesine sahip bulunmaktayız. Avid Pro Mixing’e hoşgeldiniz.
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Müzik için..
Kayıt stüdyosunda başarı, oturum boyunca yüksek seviyeli yaratıcılık ve 
ilhamı sürdürebilmeye dayanmaktadır. Avid Pro Mixing yüzeyleri geniş 
DAW çeşitleriyle en derin entegrasyonu sunduğundan, müzik ile daha 
organik ve daha hızlı şekilde etkileşime girmenizi sağlayarak zengin 
görsel geribildirim sağlar ve zaman tüketen işler ile verimsiz mousing’i 
ortadan kaldırır. Bu da miksinizi keşfetmenizi ve mümkün olan en iyi 
sesi elde etmek için yeni şeyler denemenizi, konsol engeliyle 
karşılaşmadan yapmanız için zaman sağlar.

 

 

Pro Mixing Ailesi ile tanışın

Ses post prodüksiyonu için...
Artan şekilde sıkışan zaman çizelgelerinin yanında film veya televizyon 
için yükselmekte olan son derece yoğun ve kompleks çevre ses 
düzeninden ötürü mikserlerin çok yüksek parça sayımları ile yoğun 
resim değişimlerini idare etmesi ve daha az zamanda yüksek kaliteli 
miksler oluşturması gerekmektedir. Avid; sıkı şekilde modern ve toplu 
iş akışlarını entegre etmede eşsiz yeteneğe sahip DSP-güçlü ve 
DAW-kontrol yüzeylerine ait çeşitler sunmaktadır. Avid Pro Mixing 
çözümleri; zamanında harika ses miksleri teslim edebilmeniz için 
istikrarlı otomasyon, esneklik, 
işlevsellik, ödüllü ses kalitesi ile 
ufak editoryal yüzeylerden geniş 
film dublaj konsollarına kadar 
uzanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICON  
sayfa 12

En yüksek atanmış 

Pro Tools kontrol 

seviyesine sahip 

ölçeklendirilebilir 

orta ve büyük 

formatlı kontrol yüzeyleri

 

MC Pro  
sayfa 17

Gelişmiş, kompakt, 

editoryal-odaklı 

yüzey, çok yönlü 

DAW ve uygulama 

kontrolü için

 
 

 

 

System 5-MC   
sayfa 16

Yüksek performans, 

ölçeklendirilebilir, 

çoklu uygulama 

EUCON kontrolü 

için büyük format 

yüzeyi

 
 

 

C|24  
sayfa 14

Atanmış 

Pro Tools 

kontrolü için 

analog I/O ile 

modern 24-fader 

yüzeyi

 
 

‘‘ ‘‘ Todd-AO’nun Hollywood’un yüksek kaliteli film pazarındaki baskın 

konumunu sürdürmesini sağlayanlardan birisi de müşterilerin 

değişen ihtiyaçlarına kesin şekilde yanıt verebilmektir. Avid 

konsolları ve kontrolörleri bunu yapmamızı sağlıyor.”

 Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı, CSS Stüdyoları

NYC’deki stüdyomda hala bir tane 15-foot System 5 var, ama ben 

oturma odamda miks yapmak istedim. Dijital masaları araştırdıktan 

sonra D-Command’ı buldum ve ona resmen aşık oldum.”

 prodüktör/mühendis/mikser (Book of Mormon, James Taylor, Korn)

Todd-AO, Los Angeles, CA
Frank Filipetti

Pro Tools - Odaklanmış kontrol yüzeyleri EUCON-etkin kontrol yüzeyleri

Artist serisi  
sayfa 15

Taşınabilir, cazip 

EUCON modüler 

kontrol yüzeyleri

 
 

Müzik ve Post
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Yayın için...
Haber bültenleri, spor programları, mobil veya kurulu canlı şov etkinlikleri 
amaçlı canlı yayın miksleme dünyasında, dünya çapında kapsamlı müşteri 
destek organizasyonu tarafından desteklenen şekilde konsol kullanım 
kolaylığı, güvenilebilirlik ve kapsamlı artıklık gereksinimi bulunmaktadır. 
Tam artıklık, modüler DSP sistemleri, sağlam ağa sahip kontrol yüzeyi, 
kişiselleştirilebilir I/O ve prodüksiyon otomasyon seçenekleriyle 
Avid Pro Mixing yayın konsolları size gerekli gücü ve huzuru 
sağlamaktadır.

 

Sezgisel kontrol yüzeyi, doğrudan erişimli sinyal ayar parametreleri 

ve kullanım kolaylığından ötürü System 5B’yi tercih ettik. 

Ayrıca %100 DSP artıklığı ve yönlendirici sistemi konsolu Kanal 

Bir’in prodüksiyon ihtiyaçları için vazgeçilmez hale getiriyor.”

bilgi hizmetleri müdür yardımcısı, Kanal Bir, Moskova 

 

Film ve yayın post prodüksiyonu son derece katılımcı bir süreçtir; 

en çok zamanı, uygun maliyetli iş akışını ve uçtan uca esneklik 

odaklanmasını sağladığı için Avid [System 5 ve Pro Tools] ile yola çıktık.”

Technicolor’da dünya çapında dijital sinema operasyon direktörü 

ve yaratıcı hizmetler başkan yardımcısı.

 

 

Max Air  
sayfa 19

Kompakt yayın 

dijital ses 

miksleme konsolu, 

cazip �yat aralığı

 

S5 Fusion  
sayfa 8

Yüksek performanslı 

DSP konsolu, çok

 yönlü DAW kontrolü 

(EUCON üzerinden), 

ölçeklendirilebilir 

orta büyüklüklü 

yüzey

 
 

 

System 5  
sayfa 6

Yüksek performans, 

ölçeklendirilebilir, 

büyük formatlı, DSP 

konsolu 450 ses 

kanalına kadar içerebilir 

(EUCON DAW kontrolü 

için opsiyon)

 

 
 
 

System 5-B 
sayfa 18

Yüksek artıklık ve 

güvenilir, büyük 

formatlı yayın 

konsolu

 
 
 

‘‘ ‘‘

Hibrit DSP konsolları Artık DSP konsolları

Stüdyo 2, Kanal Bir, Moskova, Rusya

Yayın
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Ses post-prodüksiyon ve profesyonel müziğin zorlu talepler içeren 
dünyasında en büyük özelliklere sahip filmler, TV şovları ve albüm projeleri 
için gerekli performansı sunabilmek adına gelişmiş konsollar gereklidir. 
Çok yönlü System 5 dijital konsolu sayesinde geleneksel ve “kutudaki” 
mikserlerin ihtiyaçlarına aynı anda hitap edebilen şekilde güçlü bir DSP 
SuperCore motoru, ödüllü ses kalitesi ve eşsiz DAW kontrolüne sahip 
olacaksınız. Modüler yüzey gelişmiş otomasyon ve zengin görsel geri 
bildirim sunmakta olup üç operatörü kapsayacak şekilde özelleştirilebil-
mektedir.

Temel Özellikler

DSP SuperCore motorunu, her biri EQ, dinamik, Aux gönderimleri, pan ve yönlendirme ile 
tam şekilde kaynaklandırılmış 450’ye varan sayıda ses kanalı içerecek şekilde genişletin

Tam şekilde kişiselleştirilebilir modüler yüzey - joystick panner’lar, Pec/Direct panelleri ve/veya 
entegre DAW gösterimi için Producer’s Desk ile müzik veya ses post uygulamaları için özelleştirin

Her bir kanal şeridi bir motorize 100 mm fader, 8 dokunmatik döner kodlayıcı (anahtarlanabilir 
düğme setleri ile), çift LED fader ölçerler ve çoklu işlev anahtarları içermektedir

48 düzen büyük parça sayımlarını yönetmede güçlü işlevsellik sağlar, tek düğmeye basarak 
DSP ve DAW parça kombinasyonlarını yüzeydeki herhangi bir yere getirmenize imkan tanır

96 miks bus, 48 grup bus, 24 Aux gönderimi ve 72’ye varan sayıda harici giriş sağlar

Total Automation ile dinamik miksleri veya SnapShots üzerinden 240’a varan sayıda statik 
miks çağırma özelliği

Kullanıcı tarafından tanımlanabilir Spill alanları ile çok formatlı kaynaklara ve gruplara hızlı erişim

Yüksek çözünürlüklü TFT ekranlarıyla ölçme, yönlendirme, pan, EQ ve dinamiklerden zengin 
görsel geri bildirim elde edin

Kontrol şeridi üzerinden veya çift joystickleri kullanarak (opsiyonel) 7.1 surround’a kadar miks yapın

MADI, analog, AES ve diğer dijital formatlar ile arabirim için kapsamlı I/O opsiyonlarından 
seçim yapın

32x32 MADI yönlendiriciye kadar entegre 4x4 üzerinden esnek tek tıklamalı aygıt yaması elde edin

Dijital kontrollü analog monitör bölümü tüm seviyelerde tam çözünürlüklü izleme sağlar

Bağımsız olarak (DSP) veya EUCON-etkin DAW’lar ile çalışır (Avid Pro Tools, Apple Logic, 
Steinberg Nuendo, MOTU Digital Performer, Apogee Maestro, ve diğerleri, bakınız sayfa 15).

System 5

yaratıcı yönetmen, Wisseloord Stüdyoları, Hollanda

Wisseloord Stüdyoları, Hilversum, Hollanda

‘‘ Yürekten analog bir insan olarak, System 5 bu nihai dijital konsolu ruhumla kucaklamam için beni ikna etmeyi başardı. Eşi görülmemiş 

EUCON esnekliği, sıra dışı ses performansı ve kullanım rahatlığı System5’i Stüdyo 1’imiz için mükemmel seçim haline getiriyor.”

Müzik ve Postlar için DSP ve DAW Kontrolü

Yüksek performanslı, ölçeklendirilebilir 
büyük formatlı DSP ile çalışan konsol
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System 5’in DSP gücü ve EUCON ile özgün kombinasyonu, Pro Tools’un tüm gücüyle kutu içinde çalışmamıza imkan sağlıyor. Bu hibrit 

süreç ideal senaryoyu teşkil ediyor; DAW beygir gücünün üstünlüklerinden yararlanarak kutu içinde otomasyon hazırlıyorsunuz ama hala 

geleneksel, üstün kaliteli bir platformda miksleme yapıyor.”

 

 

 dört Academy Award® kazanan tekrar kayıt mikseri (The Help, The Bourne trilogy, Ray)

Technicolor - Paramount Stüdyoları, Hollywood, CA
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Çok satan System 5 konsolunun modern, orta büyüklüklü versiyonu olan 
S5 Fusion size tüm alanlarda en iyisini sunmaktadır - bağımsız operasyon 
için güçlü, atanmış DSP motoru ve EUCON-etkin DAW projelerinde kayıt 
ile miksleme için EUCON Hybrid kontrolü. Rekabetçi fiyatlara sahip çok 
yönlü bir yüzey isteyen post evleri ve müzik stüdyoları için revaçta olan 
ideal konsoldur.

Dünyada bu S5 Fusion masası gibisi yok. Günlük olarak burada 

yapabildikleriniz beni şaşırtıyor”.
 

Tainted Blue Studio sahibi / prodüktör, New York

S5 Fusion işlevselliğinin rakibi yok. En önemlisi ses kalitesi ile 
kapsamlı çevre sesi miksleme kapasitesi yönünden film 
prodüksiyon endüstrisinin sıkı taleplerini tatmin edebilmesi. 
Çok memnun kaldım. S5 Fusion rekabetçilerimize göre bizi 
farklı bir sınıfa getirmiş oldu.”

 
 

Fig Tree Studios sahibi, Barselona - İspanya

S5 Fusion

Jungle City Stüdyoları, New York, NY

Müzik ve Post için DSP ve DAW Kontrolü

EUCON Hibrit kontrollü esnek, büyük 
formatlı DSP kontrol yüzeyi

Temel Özellikler

İhtiyaçlarınıza uyan 56’ya varan sayıda fader/kanal şeridi ile 5 ila 9 feet arasında çerçeve 
büyüklüğü seçimi

Her biri EQ, filtre, dinamik, gecikme ve surround panning özellikli 128’e varan sayıda DSP 
kanalı elde edin

Pro Tools, Logic, Nuendo, Pyramix, Digital Performer ve daha fazlası dahil, eş zamanlı olarak 
beşe kadar DAW’ın EUCON kontrolünü elde edin

MADI bağlanabilirliğinde 512 kanala kadar imkan sunan güçlü bir I/O yönlendirici içermektedir

48 kontrol yüzeyi düzenine kadar hemen çağırılabilecek şekilde, yüzeyde her beraber DSP 
kanallarının v DAW parçalarının herhangi bir kombinasyonunu miksleyin.

Entegre motordan tüm System 5 özelliklerini sağlayarak stüdyo bilgisayarı, DSP core ve 
EUCON Hybrid kontrolünü tek bir kompakt raf monteli birimde kombine eder.

Bağımsız şekilde (DSP) veya EUCON-etkin DAW’lar ile çalışır (Avid Pro Tools, Apple Logic, 
Steinberg Nuendo, MOTU Digital Performer, Apogee Maestro ve daha fazlası, bakınız sayfa 15).
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Warner Brothers Idea Place, Burbank, CA

S5 Fusion miksleri, kutu içinde tam miks kontrolüne sahip 

harika ses veren dünya çapındaki bir konsolda kombine 

ediyor. Aynı yüzeyde eş zamanlı şekilde elde edebilmek 

harika! Tamamen şımarmış durumdayım.”

 

 

 

 

‘‘
mikser, Warner Brothers Idea Place
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Pro Tools|HDX
Pro Tools / HD Accel’den her bir PCle kart için 
5x fazla güç sunan Pro Tools / HDX ve atanmış 
DSP işlem motoru “kutu içinde mikslemenin” 
kalbinde yer almaktadır ve herhangi bir büyüklüğe 
sahip projeyi güvenle alabilmenize imkan 
vermektedir.

 

 

 

 

 

Müzik, film ve televizyonda en yaygın kullanılan DAW Pro Tools’tur ve 

Pro Tools/ HD sistemler ailesi endüstrinin standardını teşkil etmektedir. 

Prodüktörler, mühendisler, mikserler ve sanatçılar dünya çapında 
Pro Tools’u profesyonel iş akışı desteği, yüksek kaliteli ses standartları, 
kendini kanıtlamış güvenilirlik, eşsiz performans ve en zorlu miksleri dahi 
inanılmaz kolaylık ve hızla yapabilme imkanı için tercih etmektedirler.

Pro Tools / HDX, atanmış, ölçeklendirilebilir DSP üzerinden herhangi bir 
DAW için en yüksek parça sayım ve performansını sunarken; 
Pro Tools / HD Native herhangi bir host-tabanlı DAW için en düşük 
gecikme ile, en yüksek parça sayım ve performansını sunmaktadır.

Sistemlerden birisini C/24TM veya ICON ile eşleştirerek en 
sıkı, en derin donanım/yazılım entegrasyonunu ve miks 
kontrolünü elde edebilir veya tam DAW esnekliği için herhangi 
bir EUCON-etkin konsolu seçebilirsiniz. System 5 DSP core 
ile doğrudan arayüzlenen HD MADI dahil, Pro Tools HD Serisi 
arabirimleriyle en düşük gecikme ve sıra dışı ses kalitesi elde 
edebilirsiniz.

 

‘‘

  slooT orP ehT  
 Mix Engine

Pro Tools / HD’yi harika yapan şey güvenilirliği.  Her ihtiyacım 

olduğunda tam şekilde çalışacağını biliyorum, harika.”

 

mikser/mühendis/prodüktör (Adele, Metallica, U2)

Müzik ve Postlar için Pro Tools Kontrolü

The Pro Tools Mix 
Engine - Ses kalitesi ve 
performansta endüstri 
lideri

768’e kadar ses parçası, 192 
giriş ve çıkış ile eş zamanlı olarak 
geniş yelpazeli gerçek zaman 
efektleri miksleme

İhtiyaçlarınız için büyük çapta ölçeklenebilirlik sağlayın - (üçe varan sayıda kart ile) 256’dan 
768 sese  ve (12’ye kadar arabirimle) 64’ten 192 I/O kanalına gidin

Ödüllü Pro Tools HD yazılımıyla müzik ve ses postlarını oluşturun, kaydedin, düzenleyin ve 
miksleyin.

Özgün veya DSP’de çalıştırılırkenki aynı üstün ses kalitesini sunan yeni AAX plug-in mimarisiyle 
daha iyi sesli miksler elde edin

32 bit kayan noktalı ses dosyası desteği dahil, 64 bit kayan noktalı toplamalı mikser ve 32 bit 
kayan noktalı ileri işleme ile sıra dışı ses kalitesi ve boşluk payı elde edin

Düşük gecikmeli performansta en üst özellikleri tecrübe edin (0.7 ms)

Herhangi bir Avid Pro Miksleme konsolu veya kontrol yüzeyiyle Pro Tools miksleme için tam 
otomasyon kontrolü, tam geri çağırma ve 16k gecikme dengeleme örnekleri elde edin



11.

Pro Tools|HD Native
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşlemler ve plug-in’ler

Pro Tools / HD ile; sadece harika Pro Tools Geliştirme 

ortaklarımızdan birkaçını teşkil eden Antares, Brainworx, 

Chandler Ltd, Cranesong, Cytomic, Elemental Audio 

Systems, Eventide, IK Multimedia, 

Lexicon, Massenburg Design 

Works, McDSP, Softube ve 

Sonnox  dahil, dünyadaki en iyi 

yüzlerce ses tasarımcısı ve Avid 

tarafından sunulan en geniş yel-

pazeli yüksek kalite efektler, sanal 

enstrümanlar ve ses işleme opsi-

yonlarına erişim imkanı elde 

etmektesiniz.

EQ, sıkıştırıcılar, yankı, gecikmeler 

ve diğer stüdyo ana ürünlerinden 

hiper-realistik sanal enstrüman-

lara, gitar amplifikatör emülatör-

lerine ve favori klasik konsol kanal 

şeritleri ve çevre donatılarının 

inanılmaz yeniden yaratımlarına 

kadar; sonik paleti-

nizi genişletme im-

kanı sadece bir 

plug-in mesafesinde.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanal aletler açısından ve plug-in’ler ile 
efektlerde yapılanlar gerçek dünyadaki 
emsallerini geçti. Artık tüm müzik 
prodüksiyon formları tek bir şemsiyede 
toplandı ve olmasını hayal bile edemeyeceğim 
lüks imkanlar ulaşılabilir hale geldi.”  

sanatçı, besteci (NIN, The Girl with the Dragon 
Tattoo, The Social Network)

 
 ,  
 

W

Günümüzdeki plug-in’ler beni şaşırtıyor. 
Müziği renklendirmek için yapabilecekle-
riniz ve seçebileceklerinizde sınır yok. 
Çevre ekipmanları pek çok yönden 
kısıtlayıcı - otomatik hale getiremediği-
nizde dinozordan farkı kalmıyor.”

Studio 880 prodüktör/sahibi -  
(LMFAO, Ne-Yo, Train) 

 
 

Pro Tools HD’ye en cazip girişi sunan 
Pro Tools / HD Native ile herhangi bir 
host-tabanlı DAW’da en yüksek performansı 
ve en düşük gecikmeyi elde edin. Bu tek 
kartlı PCle-tabanlı sistem, Pro 
Tools / HDX ile aynı Pro Tool s HD 
serisi arabirimlerini ve Pro Tools HD 
yazılımını kullanmaktadır ancak Mac 
veya PC’nizin gücünü kullanmaktadır 
ve Pro Tools / HDX ile tam oturum 
uyumluluğuna sahip olup 256’ya varan 
sayıda ses parçası ve 64 I/O kanalı 
oluşturmanıza ve mikslemenize imkan 
tanımaktadır. Büyük kardeşi gibi herhangi 
bir Avid Pro Mixing konsolu veya kontrol 
yüzeyiyle eşsiz entegrasyon imkanı 
sunmaktadır.
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Diğer konsollarda mümkün olmayan şekillerde Pro Tools üzerinde eşsiz 

kontrol imkanı elde edin. Verimlilik ve kontrolü en üste çıkartmak, böylece 
yeni şeyler denemeye daha çok zaman sunmak ve projeleri hızlı şekilde 
teslim etmek için Avid ICON kontrol yüzeyleri Pro Tools / HD serisi 
sistemleri (veya tam prodüksiyon alet çantasına sahip Pro Tools 
sistemleri) için derin kontrol sağlama amacıyla hazırlanmışlardır.

ICON
Neden ICON?

ICON’a özel genişletilmiş işlevselliğe sahip emsalsiz Pro Tools entegrasyonu

Mikse odaklanmanızı sağlayan dokunmatik kontroller ve kapsamlı görsel geri bildirim

Plug-in’e bakılmaksızın istikrarlı düğme düzenine sahip merkezi EQ ve Dinamik bölümleri ile 
“en etkili noktada” mikslemeye devam etmeniz için bir Odak Kanal Şeridi

Özel fader’lar tek düğmeyle LARC-tarzı plug-in kontrolü ile kendi kanal ve düzenlerinizi 
tasarlama ve çağırma imkanı sunar

Her bir proje parametresi üzerinde tam çağırma, saniyeler içinde oturum geçişleri

Miks ihtiyaçlarınız ve elinizdeki proje için yüzey ve kontrollerin özelleştirilmesi

Yüksek hızlı Ethernet protokolü, daha düzgün otomasyon çalma ve daha yüksek 
çözünürlükte ölçme sağlamak için MIDI-tabanlı kontrolörlere göre 200x daha fazla 
bant genişliği sunar.

D-ControlTM ES ve 
D-Command ® ES olmak 
üzere iki yüzey seçimi

 

D-Control ES -  Radiobu, Malibu, CA

ICON sayesinde basit bir fragman miksinden en karmaşık TV ve 

teatral efekt miksine kadar stüdyomuzdan gelen her tür iş için 

özel miks şablonları hazırlayabilirim. ICON en zorlu mikslerin bile 

üstesinden gelme imkanını ve günümüz projelerinin talep ettiği 

yaratıcı kontrolü sunuyor.”

Disney Stüdyoları, tekrar kayıt mikseri (Person of Interest, 

Lost, Pulp Fiction)

 

 

‘‘
D-Control’de miks yaparken Scott Weber

Müzik ve Postlar için Pro Tools Kontrolü

Tam Pro Tools kontrolü için 

hazırlanmış entegre konsollar
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ICON D-Control ES
Daha büyük odalar için D-Control ES, en yüksek pratik kontrolü ve 
kapsamlı Pro Tools işlevselliğini parmaklarınızın ucuna getiriyor. Bol miktarda 
mantıksal yerleştirilmiş atanmış düğmeler, yüzey üzerinden hızlı ve kolay 
şekilde tüm büyük Pro Tools işlevlerini ve plug-in’lerine anlık şekilde 
erişebilmenize imkan tanıyor. Daha büyük, daha karmaşık Pro Tools oturumları 
ile çalışmanın en hızlı ve en yaratıcı yolu.

Temel Özellikler

ICON D-Command ES
D-Command ES kontrol yüzeyi herhangi bir büyüklükteki proje için güçlü, pratik 
kontrol imkanı sağlar ve ICON’a özgü bilindik Pro Tools işlevselliğini herhangi bir 
stüdyoya uyumlu şekilde daha kompakt hale getirir. Kayıt, yönlendirme, miksleme, 
izleme (5.1 surround’a kadar), otomasyon, plug-in’ler ve diğer Pro Tools işlevlerinde 
kolay erişim ve tam kontrol elde edin.

Temel Özellikler

ICON’u bu tür bir esneklik elde etmek için harcamak gerekenlerle 

kıyasladığınızda, satın aldığım en ekonomik ekipman parçası olduğunu 

görüyorum.”

 kayıt mühendisi, prodüktör (Pink, Dave Matthews Band, Celine Dion) 

 

D-Command ES at BAM Studios, Chicago, IL

‘‘

Büyük formatlı konsol kurulumları için ölçeklendirilebilir, ergonomik form faktör tasarım

Taban yapılandırmasında 16 dokunmatik, motorize fader; opsiyonel fader modülleriyle 89 

fader’a kadar genişletilebilir

Kanal başına altı dokunmatik döner kodlayıcı, her biri çok renkli LED halka ve 6 karakterli LCD ile

Opsiyonel D-Control ES Surround Panner ile 7.1 surround’a kadar kolay miks imkanı

Dörde kadar Pro Tools sistemi arasında kontrol geçişleri

Tam Prodüksiyon Alet Çantası ile Pro Tools HD tabanlı sistemler ve Pro Tools sistemleriyle 

çalışmaktadır.

Kompakt ve ölçeklendirilebilir form faktörüyle yüzey ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir

Taban yapılandırılmasında sekiz dokunmatik, motorize fader; opsiyonel 16 fader modülüyle 

40 fader’a genişletilebilir

Kanal şeridi başına iki dokunmatik döner kodlayıcı, her biri LED halkalı ve 6 karakter LCD’li

Opsiyonel Surround Panner ES ile 5.1 surround’a kadar kolay miks

Tam Prodüksiyon Alet Çantası ile Pro Tools HD tabanlı sistemler ve Pro Tools sistemleriyle 

çalışmaktadır.
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Gösterişli ve tarz sahibi olan C|24 kontrol yüzeyi Pro Tools ve Pro Tools HD’de 
verimliliğinizi ciddi oranda arttırmak amacıyla kayıt, yönlendirme, düzenleme ve 
karıştırma işlemlerinde doğrudan pratik kontrol imkanı sunmaktadır. C/24 yüzeyi; 
tamamı Pro Tools’dan bağımsız şekilde çalıştırılabilen yerleşik analog I/O, 
16 mik. pres, bir hat alt mikseri ve 5.1 izleme bölümü içermektedir. Müzik ve 
post iş akışlarınızı hızlandırmak için gerekli hız, kolaylık ve çok yönlülüğü agresif 
şekilde fiyatlandırılmış modern tek bir yüzeyden elde edeceksiniz.

Temel ÖzelliklerC|24

Pro Tools ile “kutu içinde miks yapmayı” 

tercih ediyorum ve ICON ile miks yap-

maktan gerçekten zevk alıyorum; ancak 

SmartPost’ta daha küçük sahnedeki iki 

mikserli konfigürasyonda fiyat ve büyük-

lükten ötürü C/24 yüzeylerini tercih edi-

yoruz.  Bu panelde gerçekten uçuşa 

geçmenin mümkün olduğunu gördüm; 

işimi yapmam için gerekli her şeyi vere-

biliyor.”

 

– Tamara Johnson, ses tekrar kayıt mikseri, Smart 

Post Sound (Don’t Trust the 

B---- in Apt 23, Modern Family, 

Innocent)

 

  

 

C|24, Pro Tools ile doğrudan entegrasyonda 

o kadar başarılı ki bir alet çalar gibi hissedi-

yorum. Çalışma şeklim tamamen değişti.  

Müzik miksleme işte bu şekilde olmalı. 

Tamamen geri getirilebilir ve çevreleyici.”

the mixHaus stüdyoları sahibi/mikse 

(Prince, Outkast, Whitney Houston)

 

 

the mixHaus studios, Encino, CA

Smart Post Sound, Burbank, CA

Müzik ve Postlar için Pro Tools Kontrolü

Analog I/O ile 24 kanallı Pro Tools 
kontrol yüzeyi

Kompakt kaplama alanı ve cazip "yatı C/24’ü herhangi bir profesyonel stüdyo için uygun hale getiriyor

Yüzeyden Pro Tools kayıt, düzenleme, yönlendirme ve miksleme işlevlerine hızlı erişim

24 sağlam kanal şeridi, her birinde dokunmatik, motorize fader, LED halkalı döner koldyıacı ve atanmış 

işlev düğmeleri

Okunması kolay çift şeritli LED karalama şeritleri kanal isimleri, plug-in parametreleri, panning ve diğer 

işlevler için görsel geri bildirim sağlamaktadır

16 yüksek kaliteli mikrofon/hat/DI ön am"si, 68 ses girişi ve 32 çıkış  (DB-25 üzerinden) bağımsız şekilde 

veya Avid ses arabirimi üzerinden kayıt amaçlı sinyal yönlendirme esnekliğine imkan tanır

Yerleşik 8x2 stereo hat alt mikseri ve entegre 5.1 analog izleme sistemi Pro Tools ile veya 

bağımsız kullanılabilir

Plug-in mapping, ihtiyaçlarınıza göre döner kodlayıcı kontrol düzeninin tam olarak 

özelleştirilmesini sağlar

Uzaktan dinleme ve cevap vermek için yerleşik talkback mikrofon ve girişleri

Pro Tools HD ve Pro Tools tabanlı sistemler ile veya bağımsız çalışmaktadır.
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EUCON, özgün olarak Euphonix tarafından geliştirilen yüksek hızlı bir 

Ethernet kontrol protokolüdür ve EUCON-etkin donanım ve yazılımların 

birbiriye iletişimini sağlar. Aşağıdaki Avid Pro Mixing yüzeyleri EUCON 

entegrasyonu sunarak günümüzün üst ses ve video uygulamalarında 

inanılmaz hassasiyetle eşsiz pratik kontrol imkanı sunmaktadır. Sadece 

HUI’ye ait basit seviye, pan ve plug’in kontrolünden fazlasını 

sunmaktadır - EUCON ile DAW işlevlerine derinden ulaşabilir, yüzey 

harita özellikleri ve makrolar gerçekleştirebilir, plug-in’leri destekleyebilir 

ve ayarlayabilir, tüm DAW parçalarını ve daha fazlasını daha yüksek 

çözünürlük ve iletişim hızıyla düzenleyebilirsiniz.

EUCON-etkin yazılımlar                                                  Avid Pro Tools, Media Composer®, SymphonyTM, NewsCutter® . 

Apple Final Cut Pro and Logic (Pro ve Express) .  Apogee Maestro . Cakewalk SONAR . MAGIX 

Sequoia . Merging Pyramix . Metric Halo MIO Console . MOTU Digital Performer . Steinberg 

Cubase ve Nuendo . ve daha fazlası

Artist Series
Taşınabilir, cazip fiyatlı ve 

EUCON-güçlü kontrol yüzeyleri

 

 Yüksek model bir konsolun fiyatının bir 
kısmıyla EUCON tarafından sunulan 
taşınabilir, derin DAW kontrolünü elde 
edin. Artist kontrol yüzeyi serisi ciddi, 
yüksek hassasiyetli kontrol imkanını müzik ve ses postları için üç kompakt tasarımda 
buluşturuyor.

  

Artist Control                              dört fader, özgün dokunmatik ekran, sınırsız programlanabilirlik ve çok sayıda 

düzenleme ile miksleme işini hızla yapma imkanı sunuyor

Artist Mix                      sekiz fader, parça ve plug-in’lere hızlı erişim ve diğer özelliklerle miksleri yeni bir 

seviyeye çıkarmanızı sağlıyor.

Artist Transport                                   projeniz üzerinde tam navigasyonel kontrol ile özel kontrol amaçlı 

programlanabilir yazılım tuşları ve düzenleme imkanı veriyor.

Stüdyoyu küçülttüm tatlım! Out of Eden şu anda, Avid’in Artist Serisi 
yüzeyleriyle kombine edilmiş 256 parçalı muhteşem sese sahip Pro Tools|HDX 
ve HD I/O bulunduruyor. İkisinin birleşimi inanılmaz güçlü ve kompakt - onlarla 
çalışmak özgürlük hissi veriyor.”

Out of Eden, sahibi/prodüktör (Pet Shop Boys, OMD, Dusty Springfield)

EUCON Control

Out of Eden, Chiswick, West London, UK

Müzik ve Post için EUCON Kontrolü

Çoklu DAW’larda derin, yüksek 

hassasiyetli kontrol
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Bir tekrar kayıt konsolunda neye 

bakarız? Tabi ki cevap verme 

hassasiyetine. System 5-MC bir 

yarış arabası. Sözün özü, ne kadar 

istersen o kadar hızlanıyor.”

, RH Factor, mikser ve 

ortak sahip (Raising 

Hope, Boston Legal, 

X-Files)

  

 

Bu kontrolörü [System 5-

MC] seviyorum. Pro Tools

dan Logic Pro’ya her DAW

da süper hızlı çalışıyor. 

Entegrasyon kusursuz. 

Sonuçta beni daha yaratıcı 

kılıyor ve önemli olan da bu.”
  

 liste başı sanatçısı

Eşsiz miksleme ve düzenleme kontrolüyle System5 -MC; System 5 fader 

modüllerinin ergonomi ve gücüyle yenilikçi MC Pro düzenleme 

kontrolörünü kombine etmektedir.  Dörde kadar DAW ile sıkı entegras-

yona sahiptir ve bilindik büyük formatlı kontrol üzerinden Pro Tools, 

Nuendo, Logic Pro ile diğer EUCON-etkin yazılımlarda derin, pratik 

kontrol sağlamaktadır. Programlanabilir SmartSwitches ile en çok 

kullandığınız özellikleri göstermesi için yüzeyi özelleştirebilirsiniz - konsol 

sizin iş akışınız için özel tasarlanmış gibi olacaktır.

W

System 5-MC

Prime Stüdyoları, Mils, Avusturya

Müzik ve Postlar için EUCON Kontrolü

EUCON kontrollü, yüksek performanslı 
büyük formatlı kontrol yüzeyi

Temel Özellikler

Yüzeyi; her biri 8 dokunmatik düğme ve bir motorize fader içeren 8-48 kanal şeridinden 

genişletme imkanı

Çoklu EUCON-etkin DAW’larda derin ve pratik kontrol; yüzlerce komutuna anında, özelleştirilebilir 

düğmelerle erişim

56 LCD SmartSwitch ile tek dokunuşla karmaşık makrolar programlayın ve gerçekleştirin

Çok formatlı ölçme, yönlendirme, panning, EQ ve dinamiklerde yüksek çözünürlüklü TFT 

ekranlarla yüksek görülebilirlik elde edin

Yerleşik klavyeyi, iztopunu, jog/shuttle kontrolünü, çift joystickleri ve dokunmatik ekranı 

kolayca kullanarak projelerde gezinin

XMONTM veya Studio Monitor Pro seçenekleriyle izlemede daha çok esneklik sağlayın

Avid Pro Tools, Apple Logic, Steinberg Nuendo, MOTU Digital Performer, Apogee Maestro

ve daha fazlası dahil, EUCON-etkin DAW’larla çalışmaktadır.
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Günümüzün hızlı editoryal prodüksiyon planlarıyla başa çıkabilmek amacıyla 

MC Pro dev miktarda ses düzenleme kontrolünü kompakt yüzeyinde biraraya 

getirmekte ve işlerinizi hızlıca tamamlayarak projeleri daha hızlı vermenizi 

sağlamaktadır.

Dörde varan sayıda EUCON-etkin DAW’daki parçaları eş zamanlı kontrol 

edebilirsiniz. Program tekrarlayan ileri ve karmaşık işlevleri kolayca yerine 

getirebilmektedir. Müzik ve ses parçalarını kolayca düzenlemek için gerekli 

hassasiyeti elde edeceksiniz.

Herşeyi kontrol edebilecek bir merkezi kontrol yüzeyi istediğimi 

biliyordum... Çeşitli uygulamalar kullandım ve System 5 MC’yi 

seçmemdeki ana sebep de bu. Bu kontrolörün yüksek seviyede 

özelleştirilebilir olmasını seviyorum. Bazı programcıların çalışmamı 

beklediği şekilde sınırlandırılmış değilim.”

, film müzikleri editörü (Hangover, Best in Show, 2012)

MC Pro

Avid Pro Tools, 
Apple Logic, 
Steinberg Nuendo, 
MOTU Digital Performer, 
Apogee Maestro ve daha 
fazlası dahil EUCON-etkin 
DAW’larla çalışmaktadır.

Opsiyonlar: Çift joystickli 
panel (4 fader paneli yerine)

 

 

 

 

 

 

 

 

EUCON kontrollü gelişmiş, 
kompakt kontrol yüzeyi 

Temel Özellikler

Yüksek hızlı ethernet ile herhangi bir EUCON-etkin DAW’da derin, pratik kontrol

Yüzlerce DAW komutuna anlık, özelleştirilebilir düğmeli erişim

56 LCD Smart Switch ile tek dokunuşla karmaşık makroların programlanması ve gerçekleştirilmesi

Sistem kurulum ve dosya operasyonlarına dokunmatik ekranla kolay erişim

Dokuz döner yazılım düğmesi ve dört fader’lı kontrol ayarları ve daha fazlası (veya seçenek 

olarak çift joystick)

Entegre klavye, iz topu, jog/shuttle kontrolüyle projelerde gezinin ve düzenleyin

Çoklu DAW’lar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz, tüm kontroller mevcut uygulamaya anında 

uyum sağlar

Studio Monitor Express ile 5.1 surround’a kadar miksleme ve izleme

1/4 footswitch jak, kulaklık jakı, dokunmatik VGA çıkışı, USB portu, Ethernet portu ve daha 

fazlası dahil, kapsamlı bağlanabilirlik
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Günümüzün televizyon izleyicileri haber ve program izlemede çok platformlu 

içeriğin yanı sıra TV, internet, hatta mobil aygıtlar dahil çeşitli kaynaklardan 

ulaşılabilirlik talebinde bulunuyorlar. Daha yüksek kaliteli ses çoklu formatta 

istiyorlar ve yayıncılar daha kısa teslimat zamanlarında artan şekilde karmaşık 

prodüksiyonlarla başa çıkmak için yeni yollar bulmak zorunda kalıyorlar. 

System 5-B ile; en büyük TV şovlarını ve etkinlikleri huzurlu ve kolay şekilde 

çoklu formatta mikslemenize imkan sağlayan tam özellikli, kapsamlı artıklığa 

sahip son derece güvenilir bir yayın konsoluna sahip olacaksınız.

Sabit ve tam olarak atanabilir kanal ve düzenlerinin özgün kombi-

nasyonuyla, System 5-B ihtiyaçlarımı tam olarak karşılıyor. Ne 

istediğimi hızlı ve kolay şekilde bulmamı sağlıyor, ve bu bir konser 

sırasında, kısa bir molaya bile yer olmayan yerlerde çok büyük 

öneme sahip.”

mikser, Austin City Limits

Th

System 5-B

System 5 BP at Austin City Limits, Austin, TX

Yayın için DSP Kontrolü

Yayın için yüksek performanslı, 

ölçeklendirilebilir, büyük formatlı konsol

Temel Özellikler

Genişletilebilir DF66 DSP SuperCore motoruyla, 304 kanala kadar herhangi bir büyüklükteki 
prodüksiyonla başa çıkmak için sistemi ölçeklendirin

Tüm MADI I/O, yönlendirici ve DSP işlemi, artı yedekli güç kaynakları dahil, tam artıklığa sahip 
DSP SuperCore ile %100 güvenilirlik

N-1 mix minus bus ve her kanal için talkback ile sorunsuz beceri geribildirimlerini mümkün kılın

Programlanabilir etkinlik sistemiyle GPIO’lar ve comm’lar üzerinde özelleştirilmiş kontrol

Ağ tabanlı modüler kontrol yüzeyiyle yüksek seviyeli artıklık

Ön-hazırlanmış mikslerin SnapShot ile geri çağırılmasının yanında düzenlerin kullanımıyla 
özel yüzey atamalarının kurulması, yapılandırılması ve geri çağırılması

Kullanıcı tarafından tanımlanabilir Spill alanlarıyla çok formatlı kaynaklara yapılandırın, 
hızlı erişim sağlayın ve grupları kontrol edin

Yüksek çözünürlüklü TFT ekranla ölçme, yönlendirme, panning, EQ, ve dinamiklerde 
yüksek görünürlük elde edin

Ross Video OverDrive Prodüksiyon otomasyon sistemleri ve tesis yönlendiricileriyle kolay 
entegrasyon

24 MADI giriş ve çıkışına kadar entegre yönlendirici (2,048x2,048kanal @ 48 kHz)

Bağımsız çalışma (DSP).
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Günümüzün modern yayınlarının karmaşıklığıyla yolda veya daha dar 

alanlardaki stüdyolarda kolayca ve güvenilir şekilde baş edin. Kendini 

kanıtlamış System 5-b teknolojisine dayanmakta olan Max Air, kardeşiyle 

aynı DSP SuperCore, I/O ve tesis entegrasyonuna sahip olup daha 

kompakt ve cazip fiyatlı bir yüzeye sahiptir. Max Air, merkezi dokunmatik 

ekran kullanımıyla şovlar için kolayca kullanılabilir, hızlı şekilde 

yapılandırılabilir ve kurulabilir.

Max Air yeni bir kontrol odasına 

gitti ve kurulması çok kolaydı... 

Zor bir öğrenme eğrisi yok. 

Aslında mühendisler Patchnet 

ve düzen özelliklerini kullan-

makta son derece kendilerine 

güveniyor ve farklı projeler 

arasında mutlu şekilde geçiş 

yapıyorlar.”

Tinopolis Group, 

ses sorumlusu

Max Air

Tinopolis Group, Carmarthenshire, UK 

Gelişmiş, orta büyüklüklü 
ergonomik yayın konsolu

Temel Özellikler

İhtiyaçlarınıza göre I/O ve yüzey genişletme, özelleştirme (48 fader’a kadar)

Merkezi dokunmatik ekranla işlevlere ve yüksek çözünürlüklü ölçüme kolay erişim

Herhangi bir kanal şeridinde 48 çok formatlı Master kontrolü (stereo’dan 7.1’e yapılandırılabilir)

Her kanal şeridinde dört düğme ve bir motorize 100mm fader ile hassas kontrol

160 eş zamanlı mono, stereo, split stereo, analog veya doğrudan MADI kanalıyla çalışın

Snapshot Recall, GPI ve Canlı Etkinlik Sistemiyle miksinizi kontrol edin

Dokunmatik ekranda düzenleri hızlı şekilde kullanarak özel yüzey atamalarını yapılandırın ve 
geri çağırın

Kullanıcı tarafından tanımlanabilir Spill alanlarıyla çok formatlı kaynaklara ve kontrol 
gruplarına hızlı erişim

N-1 mix-minus bus kullanımıyla beceri geri bildirimlerini güvenle yapılandırın

Süper Kanal ve sekiz atanabilir fader ile önemli kanalları merkezi Master Modül’e getirin

Ross Video OverDrive otomasyon sistemleri ve tesis yönlendiricileriyle kolay entegrasyon

7.1 surround’a kadar çoklu kanal ses miksleme

16’ya kadar MADI giriş ve çıkışıyla büyük prodüksiyonlarla başa çıkın (1,024x1,024 kanal @48 kHz)

Tam artıklığa sahip DSP SuperCore ile %100 güvenilirlik; tüm MADI I/O, yönlendirici ve DSP işlemleri dahil

Bağımsız çalışmaktadır (DSP).



Avid

Avid Hakkında 
En prestijli ve ödüllü prodüksiyonlardan evde yapılan müzik ve 

filmlere kadar, Avid; insanların en çok dinlenen, en çok izlenen 

ve en sevilen medyaları gerçekleştirmek için kullandıkları tekno-

lojileri yaratmaktadır. Mesela TV’de izlediğiniz şovlar, reklamlar 

ve haber programları... Dijital müzik çalarınızda, akıllı telefonu-

nuzda, ses sisteminde veya canlı konserlerde dinlediğiniz müzik...

Büyük ekranda ve internete görüp dinlediğiniz video ve filmler. 

Evde oluşturduğunuz müzik ve videolar.

Yenilikçi dijital ses ve video çözümlerimiz ses ve yaratıcı hikaye 

anlatımı sanatında devrimler yaratmaya devam etmekte olup; 

iki Oscar® heykelciği, bir Grammy®, ondört Emmys® dahil 

yüzlerce ödül kazanmamızı sağlamıştır. Bizim adımız Avid.

System 5 at Sonic Magic Studios, Culver City, CA

Daha büyük ölçekli konsolda yüksek kanal sayımı, çoklu Pro Tools sistemlerinde arttırılmış ölçek-

lenebilirlik, ve çok büyük miksler için ek DSP yararı elde etmek istedik. Ergonomik tasarımı ve 

Pro Tools entegrasyonunu gerçekten çok sevdik ve ihtiyacımız olan, arzu ettiğimiz konsolu olduğu 

gibi özelleştirebiliyor olmamız bizi çok heyecanlandırdı.

Sonic Magic, sahibi/tekrar kayıt mikseri (Memento, SAW, Meet the Parents)

‘‘W


